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Editorial: 

A Equipa de Comunicação do Externato 

Marista de Lisboa decidiu reativar a 

Newsletter. Sentimos que após os tempos 

de pandemia as atividades foram 

reduzidas e que, ao retomarmos as 

nossas vivências enquanto comunidade, 

as queríamos partilhar.  

Numa Comunidade de Aprendizagem 

como a nossa, tudo o que nos ajuda a 

crescer e a ser melhor é sinal de vida. De 

uma vida que se constrói na fé, na 

esperança e no amor.  

Nesse sentido pretendemos partilhar ao 

longo do ano, textos, entrevistas e 

atividades que sejam demonstrativas que 

a escola é um espaço aberto à 

transcendência e permite alcançar outros 

horizontes. É um espaço que pretende 

uma educação que vai além do currículo, 

educa para os valores e dá consciência de 

que o conhecimento está acima de tudo 

ao serviço da vida.  

Sabemos que é um objetivo difícil, mas 

talvez por isso nos propomos a alcançá-

lo.  

Mais do que informar, pretendemos 

partilhar o que vivemos. Esperamos 

conseguir! 

O diretor Luís Gonçalves 
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Paulo Vaz  

Foi em 1947 que o Irmão Gabriel, recém-chegado do Brasil, começou 

sozinho o projeto de criação de uma nova escola de ensino privado em 

Portugal. 

«Encontrei muitas dificuldades. O Ministério da Educação não permitia a 

abertura de novos colégios particulares, a não ser que se negociasse a 

compra de alvarás de colégios que tivessem fechado.» 

«A Direção deles pedia uma fortuna. Assim, para comprar o alvará da Escola Verney, que serviu para fundar o 

Colégio Champagnat (hoje) Externato Marista de Lisboa, foi preciso entregar todo o dinheiro trazido do Brasil 

para o estabelecimento da Congregação em Portugal.» 

«Em setembro de 1947, aluguei parte de um prédio na Rua da Estrela, nº 65.» 

O Colégio estava fundado.» (ler+) 
  

 

 

 

Ir. José Luís Carvalho 

Quando entrei para a carrinha que me levou ao meu primeiro acampamento da 

MarCha Vouzela estava longe de imaginar que o que estava prestes a 

experimentar mudaria a minha vida. Era o verão de 2009 e eu, na altura com 

12 anos, apaixonei-me imediatamente pela MarCha. Andava na catequese e até 

já tinha participado nalguns movimentos cristãos, mas ali as coisas pareciam 

mais naturais e autênticas. Desde o início fiquei fascinado com a forma como os 

animadores tinham a capacidade de se entregar tão completamente a tudo: quando era para brincar ou jogar, 

faziam-no como crianças; quando era preciso trabalhar, toda a gente arregaçava as mangas com um sorriso e 

nos momentos de oração reinava a sinceridade, a partilha e a música. O encanto foi tal que a partir deste 

primeiro acampamento, nunca mais faltei a nenhuma atividade. (ler+) 

 

 

 

 

À conversa com…                                                                                                           Maria Miguel Jesus 

O que te motivou a candidatares-te à AAEML? 

Enquanto aluna que frequenta o Externato Marista de Lisboa há muitos anos, sempre tive contacto com as 

diversas atividades que aqui decorrem, assim como, com as pessoas que se iam envolvendo nestas atividades 

e que foram marcando o meu percurso académico, refletindo aquilo em que estas consistem. (ler+) 

 

http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/75ANOS.pdf
http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/SERMARISTA.pdf
http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/AAEML.pdf
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Os dias de turma 

O Dia de Turma / Ano é uma prática do Externato Marista de Lisboa que consiste em proporcionar aos alunos 

um dia vivido num ambiente diferente, preferencialmente em contacto com a natureza, permitindo-lhes 

conhecerem-se e interagirem de forma a estabelecerem laços de amizade e de solidariedade entre si. É um dia 

dedicado ao reforço dos laços afetivos entre professores e alunos, à promoção do espírito de grupo e de 

entreajuda, através de atividades que facilitem a formação integral da pessoa humana.  

Todos os anos se realizam e todos os anos deixam memórias naqueles que os viveram. 

 

2ºCiclo 

 

3ºCiclo 

Atividades 
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  Secundário 

  

Visitas de estudo 

Pais inspiram alunos em diferentes Profissões 

Rita Silva 
 

As turmas do 2ºano receberam a visita de três 
Encarregados de Educação, que se disponibilizaram 
para partilhar todos os conhecimentos acerca das 
suas Profissões: Dra. Ana Ribeiro enfermeira, Dra. Ana 
Botte otorrinolaringologista e Dr. João Pimentel 
dentista. (ler+) 

http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/PROFISSOES.pdf
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Aprender novos hábitos alimentares 

Rita Silva  

As turmas do 2ºano receberam a visita da nutricionista do Externato, 
Dra. Raquel Marques, que veio partilhar connosco o seu conhecimento 
sobre a importância de termos uma alimentação saudável. 

 De forma divertida, mas ao mesmo tempo instrutiva, o seu objetivo foi 
encorajar as crianças a comer mais vegetais e frutas, assegurando que 
as suas refeições sejam tão nutritivas e variadas o quanto possível, 
incorporando também diferentes fontes de proteína. 

Outro objetivo deste encontro foi também motivar as crianças e envolvê-
las na preparação das suas refeições, levando-as a adotar hábitos 
alimentares mais saudáveis e, por conseguinte, transmitir estas mesmas 
ideias e hábitos às suas famílias. 
O nosso agradecimento à Dra Raquel pela disponibilidade e por todo o 

conhecimento transmitido. 

 

World Press Photo 

Clara Nolasco, David Charters e Mariana Duarte; 9ºB 

Para compreender melhor as diferentes realidades do 

mundo e os contrastes socias, políticos e económicos do 

mesmo, as turmas do 9º ano, foram em visita de estudo, 

à exposição “World Press Photos” no Parque dos Poetas, 

no âmbito das disciplinas de História, Geografia, 

Português e Ciências Naturais. 

Na World Press Photos vimos várias fotografias sobre 

diferentes e difíceis realidades um pouco por todo o 

mundo. Como o conflito Israelo-Palestiniano que levou à 

destruição de muitas casas, ou os saques dos Dahalos, 

ou bandidos, às populações de Madagáscar. (ler+) 

 

 

Incêndio na ilha de Evia, na Grécia. Entre julho e agosto, depois 

da Grécia ter alcançado uma das maiores temperaturas da 

história, milhares de pessoas ficaram sem as suas casas e várias 

florestas ficaram destruídas.  

Fotografia tirada por Konstantinos Tsakalidis 

A guerra de zebu. Em Madagáscar, várias famílias enfrentam 

situações difíceis. O gado, que é a sua maior riqueza, é lhes roubado 

por um grupo de bandidos para darem como dote à família de uma 

noiva.  

Fotografia tirada por Rijasolo 
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Crianças palestinianas em Gaza. O conflito que houve em Gaza 

teve a duração de 11 dias aumentando o número de despejos e 

bombardeamentos, o que fez com que a maior parte da 

população ficasse sem casa.  

Fotografia tirada por Fátima Shbair 

http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/WORLDPRESSPHOTO.pdf
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Espaço rural das regiões Oeste e Vale do Tejo 

Ana Luísa Melo e Maria Catarina Basílio, 11º3 

 

No passado dia 15 de novembro, os alunos das turmas do 11º 2 e 11º3 tiveram a oportunidade de realizar 

uma visita de estudo ao espaço rural na região Oeste, que permitiu aprofundar e consolidar conhecimentos 

sobre a agricultura, as potencialidades do espaço rural e, ainda, as formas de relevo ou acidentes do litoral. 

A manhã iniciou-se com uma visita a um armazém de distribuição da empresa Carmo & Silvério. Uma empresa 

com o objetivo de comercializar a produção agrícola do concelho de Torres Vedras no Mercado Abastecedor 

da Região de Lisboa e que foi pioneira na introdução do sistema de leilões de produtos hortícolas em 

Portugal. Neste primeiro local, tivemos a oportunidade de aprender como funcionam os leilões de produtos 

agrícolas, alguns dos fatores que afetam os preços destes mesmos produtos e, também, observar uma 

plantação de feijão verde realizada numa estufa. (ler+) 

 

 

Dia Eco-Escola- O Hastear da Bandeira Verde 

Guida Dias 

Somos há 14 anos consecutivos uma Eco-Escola. O projeto começou 

lentamente, sendo lançadas sementes de sustentabilidade, numa escola 

que já muito fazia em prol do meio ambiente. 

No dia 15 de novembro, depois da tomada de posse da Associação de 

Alunos do Externato Marista de Lisboa (AAEML), foi hasteada a 14ª 

bandeira verde consecutiva, galardão atribuído pela Associação Bandeira 

Azul da Europa (ABAE), como símbolo das boas práticas implementadas 

e promovidas ao nível da sustentabilidade ambiental. 

No EML, consideramos muito importante que este hastear seja o 

primeiro ato oficial da recém-eleita AAEML, assumindo esta, desde o 

primeiro dia, o compromisso de continuar a cuidar da Casa Comum. 

(ler+)  

 

http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/ESPACORURAL.pdf
http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/ECOESCOLAS.pdf
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Terço Vivo 

 

No dia 21 de outubro, toda a comunidade do Externato foi convidada a 

rezar em conjunto o terço, dedicado aos 75 anos de presença marista em 

Portugal e respondendo ao apelo do Papa Francisco para que o terço 

seja rezado pela paz durante o mês de outubro. 

Ao longo dos cinco mistérios, foi sendo feita uma reflexão baseada em 

momentos da vida de S. Marcelino Champagnat, desenhando no chão 

com as velas o logótipo dos 75 anos.  

Foi uma noite de oração e de celebrar a Vida Marista, dedicada a Maria, 

a nossa Boa Mãe, que contou com bastante adesão de alunos, pais, 

antigos alunos e professores, em que se concluiu com o seguinte texto: 

Desde as nossas origens, Boa Mãe teve um lugar especial. O Irmão 

Francisco expressava-o assim: “O bendito nome de Maria é o que deu a 

vida à Congregação”. 

Como marista de Champagnat, desejamos viver segundo o coração de 

Maria e queremos ser pessoas que, como ela, transpareçam a luz de 

Deus. Somos chamados a “ser luz do mundo” e a construir “lares de 

luz”. 

Dia Montagne 

 

O Dia Montagne, que celebramos a 28 de outubro, assinala um momento marcante na vida de Champagnat, que 

vai definir parte do nosso carisma Marista, de 

tornar Jesus Cristo conhecido e amado pelas 

crianças e jovens e de atenção e preocupação com 

os mais necessitados. 

Este ano, a atividade proposta para as turmas 

realizarem, tinha vários momentos e foi organizada 

a partir de um genially - 

https://bit.ly/diamontagne2022 - terminando com 

a proposta de partilha de fotografias de sorrisos. 

O objetivo foi relacionar o gesto do sorriso com a 

nossa capacidade de cuidar e de estar atento ao 

próximo, vendo quem precisa de nós, de 

construirmos uma comunidade fraterna, à semelhança de Marcelino. Está "nas nossas mãos" a partilha de sorrisos 

contagiosos que façam a diferença na vida dos outros. 

Pastoral 

https://bit.ly/diamontagne2022
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Formação de Delegados  

 

“Onde está o meu 

tesouro?” foi o título da 

Formação de Delegados 

de Alunos, do 2º ciclo ao 

Ensino Secundário, que se 

realizou nas duas 

primeiras semanas de 

novembro. O tema a ser 

trabalhado foi a Vocação, 

partindo do versículo 

“Onde está o teu tesouro, 

aí está o teu coração” 

(Mateus 6, 21), 

enquadrando esta 

atividade no Ano 

Vocacional Marista, que 

assinalamos até 6 de 

junho de 2023. 

A Vocação foi abordada 

numa perspetiva holística, 

procurando provocar 

interrogações como 

porque é que eu sou eu 

aqui e agora, qual o meu 

mistério pessoal? Porque 

é que me sinto chamado 

para determinadas decisões e caminhos? Encarar a 

descoberta da nossa vocação como sentido para uma 

vida plena de sentido e na perspetiva cristã de que 

quando concretizamos esta descoberta nos colocamos 

ao serviço. (ler+)  

 

 

 

 

 

Direitos da Criança 

 

Dentro do nosso ADN Marista está o 

cuidado e a proteção das crianças e para 

assinalar o Dia Internacional dos Direitos 

da Criança, no dia 21 de novembro, todos 

as turmas da escola realizaram uma 

dinâmica, que foi associada à nossa 

Política Institucional Contigo. 

 

A dinâmica proposta este ano conduziu os 

alunos a uma reflexão sobre qual o direito 

da criança que consideram mais 

importante e urgente defender na 

atualidade. Após uma reflexão individual, 

a questão foi debatida entre todos, de 

forma a escolherem um direito por turma. 

Posteriormente, selecionaram uma 

imagem que fosse expressão desse 

direito, construindo o cartaz da turma. 

 

Apesar de vivermos num ambiente 

privilegiado, é de extrema importância 

que os nossos jovens debatam estes 

temas e percebam que podem ser 

protagonistas na construção de um futuro 

mais justo para as gerações vindouras. 

 

http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/DELEGADOS.pdf
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Festas da Catequese 

Durante o primeiro período realizam-se duas festas de 

catequese: a Festa do Acolhimento do 1º ano e a Festa da 

Palavra - Entrega das Bíblias no 4º ano, que decorreram nas 

horas de catequese, presididas pelo Frei Filipe.  

 
Na festa do Acolhimento, os alunos prepararam corações que 
entregaram no altar, que simboliza a vontade de deixar Jesus 
entrar no seu coração e de O conhecerem melhor nos 
encontros que irão ter de catequese ao longo dos próximos 
anos.  
Os meninos portaram-se muito bem, tendo participado com 
entusiasmo no diálogo que o Frei Filipe estabeleceu com eles. 
 
A Entrega da Bíblias decorreu num ambiente de serenidade, 
em que os alunos preparam uma pequena oração, em que 
construíram no altar a frase “Jesus, que eu aprenda a 
conhecer-Te e a amar-Te mais, guardando no meu coração a 
Palavra de Deus." 
Após este momento, o Frei Filipe entregou a cada aluno a sua 
Bíblia, convidando-o a receber a Palavra de Deus, escutá-la e 
a pô-la em prática. 
Agora, é deixar a Palavra de Deus ressoar nos nossos 
corações, para que faça eco nas nossas ações. 

 

Solidariedade 

Natal Solidário 
 

 
Como forma de celebrarmos o verdadeiro sentido do Natal, em que o 
Menino que nasce nos ilumina a todos e nos convida a construir um 
mundo mais fraterno, promovemos sempre um Natal Solidário, em que 
apoiámos diversas instituições.  
 
O coração generoso da comunidade marista fez com que os utentes da 
Comunidade Vida e Paz, Apoio à Vida, Associação Crescer Bem e Banco 
do Bebé pudessem ter mais alguns bens essenciais e mimos neste 
Natal! 

O nosso muito obrigado a todos os que colaboraram! 
 
Além desta recolha de bens, diversas turmas dos vários ciclos de ensino, colaboraram com a 
Associação Natal Diferente, decorando e escrevendo mensagens de Boas Festas em postais, 
que serão posteriormente entregues a profissionais de saúde na zona da grande Lisboa. 
 

 

                     Banco Alimentar 

 

No dia 26 e 27 de novembro, a comunidade do Externato colaborou na Campanha de 

Recolha de Bens do Banco Alimentar, sendo responsável pela dinamização desta recolha 

no Lidl das Laranjeiras. 

Foram angariados 4199 kg, com a colaboração de cerca de 245 voluntários, desde o 

ensino pré-escolar a alunos do ensino secundário. 
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Ao longo do 1º período, os alunos da Escola de Música Marista presentearam-nos com diversos 

momentos musicais, primando pela diversidade e qualidade. (ler+) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Escola de Música Marista 

Dia da Saúde Mental – 10 de outubro 

I Sunset Marista 

Dia do Baterista 

Dia do Saxofonista 

Dia do Violino 

Dia Mundial da Música 

 

 

http://site.ext.marista-lisboa.org/nw1/MUSICA.pdf

